
ÚVODNÍK ZPRÁVY

Koncem února došlo v souvislosti se 
zprovozněním dopravního terminá-
lu Hranečník k výrazným změnám 
v provozu příměstských linek a také 
k úpravám městských trolejbusových 
a tramvajových linek.

Stávající trolejbusová linka 101 
z Hlavního nádraží nejede na Bazaly, 
ale je odkloněna na Hranečník a je 
v provozu denně. Tím se pro občany 
Moravské Ostravy a Přívozu podstat-
ně zlepšila dostupnost ústředního 
hřbitova ve Slezské Ostravě. Nově 
byla zřízena také trolejbusová linka 
107 s polookružní trasou z Hraneční-
ku přes most Miloše Sýkory, Českob-
ratrskou a Futurum na sídliště Fifejdy, 
odkud dále pokračuje po Hornopolní 
ulici zpět na Hranečník. Tím se zlep-
šila dopravní obsluha sídliště Fifejdy 
a nákupního centra Futurum. 

V dopravní špičce jezdí rovněž 
nová posilová trolejbusová linka 110 
z Hranečníku přes most Pionýrů na 
náměstí Republiky. Všechny spoje 

tramvajové linky 12 jsou prodlouženy 
na Hranečník. 

Terminál umožňuje komfortní 
přestup z autobusů bez pěší docház-
ky. Veškerá nástupiště jsou zastřešena 
a cestujícím s delší dobou čekání je 
k dispozici vytápěná čekárna v ob-
jektu občanské vybavenosti včetně 

WC. Celý prostor dopravního termi-
nálu včetně budovy je pod stálým do-
hledem městské policie. Cílem této 
změny je odklonit postupně veškeré 
autobusy z centra Ostravy a zajistit, 
aby v rámci ekologizace byla ve městě 
provozována veřejná doprava pouze 
v elektrické trakci. 

Dopravní terminál Hranečník

VeliKONOčNÍ jaRmaRK

Do pašijového týdne – jednoho z nejvýznamnějších období křesťanského roku – vstoupili návštěvníci velikonočního jarmarku na 
Masarykovo náměstí branou ověnčenou květinami. Velikonoce zde připomínaly nejen dobové stojany s velikonočními symboly, 
ale také dva zdobené sedlácké vozy, zvonička se zvonem jara, spoustu krajových dobrot na sváteční velikonoční stůl a řemeslných 
výrobků do domácnosti. Děti byly nejvíce nadšené z domácích zvířat, jež jsou pravidelnou součástí jarmarku, velikonočního 
malování a  kolotoče, dospělé příjemně naladila lidová muzika, pouliční divadlo, kramářské písně nebo flašinetář.

Duben 2016 www.moap.cz
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Vážené 
čtenářky, 
vážení čtenáři,

rekonstrukce náDražní – 2. etapa
Počínaje 1. dubnem 2016 bude mezi 
ulicemi Stodolní a 28. října zahájena 
druhá etapa rekonstrukce ulice Ná-
dražní, která potrvá do 30. listopadu. 
I tato fáze s sebou nese řadu doprav-
ních omezení, například dočasné 
přemístění zastávky Elektra, provoz 
tramvajové dopravy po jedné koleji, 
měsíční prázdninovou výluku tram-
vajové dopravy z důvodu vybudování 
odhlučněného a bezpečnějšího kole-
jiště atd. Úplné výluky kvůli zjedno-
kolejnění provozu nastanou od 1. do 
4. dubna a od 4. do 6. června, kdy bude 
pokaždé nasazena náhradní autobu-
sová doprava. Od půlnoci 5. dubna 

do 4. června do 5 hodin bude tram-
vajový provoz veden po jedné koleji, 
zastávka Elektra bude přemístěna na 
zastávku Karolina a zastávka Stodol-
ní na provizorní zastávku směrem 
k ulici Českobratrské. Pro pěší bude 
provoz zachován, v místě překopů 
budou zřizovány provizorní lávky, 
přístup k nemovitostem bude zajiš-
těn. Motoristé musejí od 1. dubna od 
5 hodin a do 4. dubna do 24 hodin 
počítat s uzavřením ulice Nádražní ve 
směru z Přívozu na Novou Karolinu, 
v úseku od ulice Mlýnské po 28. říj-
na, a ve směru z Nové Karoliny do 
Přívozu v úseku od ulice Zámecké po 

Mlýnskou. Druhá fáze bude zahájena 
5. dubna od 00.00 hodin a ukončena 
4. června v 5 hodin. Uzávěra bude 
ve směru z Přívozu na Novou Karoli-
nu v úseku od ulice Mlýnské po ulici 
28. října, ve směru z Nové Karoliny do 
Přívozu v úseku od ulice Čs. legií po 
ulici Mlýnskou. Průjezd křižovatkou 
28. října s Nádražní po ulici 28. října 
od ulice Pivovarské a od ulice Na Ka-
rolině ve směru na Porubu nebude 
možný. O organizaci automobilové 
dopravy v dalších fázích bude ve-
řejnost informována v květnu 2016, 
budou také aktualizovány na webu 
nadrazni.ostrava.cz.  (hav)

k symbolům jara neodmyslitelně patří 
mláďata – roztomilí tvorečkové, které 
člověk touží pomazlit a mít je ve své 
blízkosti. A někdy si v prvotním nadšení 
ani neuvědomí, že s držením zvířete v bytě 
je spojena i řada povinností. Určitě tušíte, 
že řeč je konkrétně o štěňatech. 
K 29. únoru bylo na území Moravské 
Ostravy a Přívozu přihlášeno k místnímu 
poplatku ze psů celkem 2056 psů. 
Zároveň je povinností chovatele přihlásit 
psa do evidence elektronickým čipem 
nebo tetováním. Z celkového počtu psů 
přihlášených k místnímu poplatku nebylo 
do evidence chovatelů přihlášeno 248 psů. 
V těchto případech městský obvod zasílal 
chovatelům upozornění na neplnění jejich 
povinností a současně upozornil, že podle 
zákona na ochranu zvířat proti týrání 
je tento fakt postihován jako přestupek 
nebo správní delikt. Abychom nešvar 
nepřihlašování psů omezili, bude městský 
obvod v průběhu roku provádět plošnou 
kontrolu dodržování obecně závazné 
vyhlášky o místním poplatku ze psů. 
Pracovníci úřadu městského obvodu, kteří 
se budou prokazovat platnými průkazy, 
budou – často i ve spolupráci s Městskou 
policií Ostrava – oslovovat majitele psů 
a ověřovat, zda zvířata mají známku 
a jsou přihlášena. Je třeba upozornit, že 
občané jsou povinni se zástupci úřadu 
komunikovat a předložit jim doklady, 
o které budou požádáni.
Místní poplatky ze psů jsou příjmem 
obvodu a jsou využívány zejména na 
nákup známek pro psy a sáčků na psí 
exkrementy, dále na úklid a údržbu zeleně 
a veřejného prostranství. Mimochodem, 
na území obvodu mohou být psi volně 
puštěni ve vymezených prostorech, k nimž 
patří například Komenského sady od 
památníku Rudé armády směrem k ulici 
Muglinovské. Někdy se bohužel stane, že 
se takový pejsek ztratí. Pokud ho nálezce 
přivede do budovy úřadu městského 
obvodu, informaci bezodkladně umístíme 
na webové stránky a o zvíře se postaráme. 
Ale doufám, že se pejskové zatoulají jen 
výjimečně a pouze na pár minut a že 
budou svým majitelům dělat především 
radost! A že chovatelé za ně převezmou 
zodpovědnost se vším, co k tomu patří.

 lucie Feiková
 místostarostka (čSSD)

Zveme vás  
na zastupitelstvo 
Ve čtvrtek 14. dubna se od 9 hodin koná 
zasedání zastupitelstva městského ob-
vodu. Schůze se bude konat v zasedací 
místnosti č. 306 Nové radnice (prokešovo 
náměstí 8). program a materiály naleznete 
na www.moap.cz.

Vítání občánků 
Městský obvod pravidelně pořádá slav-
nostní vítání občánků. akce se mohou zú-
častnit rodiče, jejichž dítě má trvalý pobyt 
na území našeho obvodu. pro děti naro-
zené v uplynulých měsících se koná vítá-
ní občánků v sobotu 18. června. Ti, kteří 
neobdrželi písemnou pozvánku, se mohou 
přihlásit do 3. června na oddělení matriky 
a ohlašovny, osobně v kanceláři č. 15 nebo 
telefonicky na tel. č. 599 442 855. pro děti, 
které se zúčastní vítání občánků, je připra-
ven dárek a pamětní listina.

Pes, to je radost 
i řada povinností
pejskaři, nezapomeňte, že jste povinni 
nechat trvale označit svého psa elektro-
nickým čipem, a přihlásit ho do evidence. 
V souladu s platnou vyhláškou města je 
další povinností uhradit místní poplatek 
ze psů. Držitelům psů nejsou k úhradě 
místního poplatku zasílány poštovní po-
ukázky, zaplatit mohou převodem z účtu 
nebo osobně na úřadu obvodu. V případě 
neuhrazení poplatku do 31. března nebo 
při neuhrazení splátek do 30. září dané-
ho roku správce poplatku upozorňuje 
držitele psů na nesplnění povinnosti SMS 
zprávou, e-mailem nebo písemně. obvod 
majitelům psů, kteří poplatek řádně hra-
dí, bezplatně poskytuje sáčky na psí ex-
krementy. V současnosti je to 360 sáčků 
ročně pro jednoho psa, od 1. ledna 2017 
městský obvod počítá s navýšením počtu 
těchto sáčků na 540 kusů. „Chceme tak 
majitele psů motivovat k větší disciplino-
vanosti. To, že někteří po svých čtyřno-
hých přátelích neuklízejí, musí na nákla-
dy obvodu řešit technické služby pomocí 
dvou speciálních vysavačů. Ty však ani 
přesto, že jsou plně vytíženy, nemají šanci 
zvládnout vše,“ apeluje místostarostka 
Lucie Feiková na zodpovědnější přístup 
majitelů psů, po jejichž miláčcích vysava-
če v roce 2014 sesbíraly 7260 litrů exkre-
mentů a loni 6214 litrů.  (gl)

aktuality z obvodu 
Sledujte naše webové stránky včetně vi-
deozpravodajství a facebooku. Na všech 
těchto informačních kanálech vás infor-
mujeme o aktuálním dění v našem obvo-
du, ale nejen to. Naleznete zde nabídku 
volných bytů i nebytových prostorů, po-
zvánky na nejrůznější akce i oficiální tis-
kové zprávy. Název facebookové stránky 
je Městský obvod Moravská ostrava a pří-
voz a videozpravodajství funguje na hlavní 
straně webových stránek www.moap.cz. 



ZAJÍMAVOSTI ZE ŠKOLNÍCH TŘÍD 

Na ZŠ OstrčilOva mOžNá rOste 
druhý ivaN leNdl!

Příměstský tábOr

PrVňáčCI SE STALI čTENáŘI

Přestože nepatříme mezi sportovní 
základní školy, čas od času se i u nás 
objeví velká sportovní naděje. Ov-
šem vůbec poprvé můžeme říct, že 
máme ve svých řadách opravdového 
šampiona. Dalibor Svrčina je žákem 
7. ročníku a je aktuálním mistrem 
České republiky v tenise. Pozor! 

Dvojnásobným – ve dvouhře i čtyř-
hře! Kromě toho sbírá úspěchy i na 
mezinárodních kurtech. Nedávno 
hrál na mistrovství světa ve Francii. 

Na mistrovství Evropy v týmové sou-
těži, spolu s dalšími dvěma českými 
reprezentanty, vybojoval 2. místo. 
I přes náročný tréninkový program 
svědomitě plní individuální vzdělá-
vací plán, a tak v jeho žákovské knížce 
najdete převážně jedničky a dvojky. 

Jsme rádi, že Dalibor každým 
dnem žije a naplňuje svůj sportovní 
sen. Těšíme se z jeho úspěchů a ještě 
více z toho, že objevil svůj potenciál 
a má jasné životní cíle. Půjde-li to 
takhle dál, čeká jej slibná budouc-
nost. Moc bychom si přáli, aby v bu-
dově školy jednou byla umístěna 
informace o tom, že náš bývalý žák 
vyhrál Wimbledon.  Michal Pernecký

V  poslední  době  se  nám  množí  ra-
dostné  zprávy  z  mateřských  i  zá-
kladních škol. A protože  pozitivních 
informací  není  nikdy  dost,  a  v  běž-
ných médiích se jich člověk málokdy 

dočká, rádi bychom se o ně podělili. 
Zároveň chceme poděkovat všem pe-
dagogům  ZŠ  a  MŠ  za  práci  s  jejich 
svěřenci  a  všem  dětem  a  žákům  za 
jejich  aktivitu  a  píli,  ať  už  v  rámci 

školního dne nebo volného času. Dě-
kujeme  a  gratulujeme  vám  k  vašim 
úspěchům. 
� Petra�Bernfeldová
� starostka�

Máte doma sportovce? Umí, nebo 
se chce naučit hrát tenis? Je mu pět 
až deset let? V tom případě neváhej-
te a přihlaste ho na příměstský tábor 

Dětského ráje! Ten se uskuteční ve 
dvou termínech – od 11. do 15. červen-
ce a pak od 18. do 22. července, vždy 
od 8 do 16 hodin. Děti se mohou těšit 

na tenisové tréninky s trenéry TJ Ba-
ník Ostrava OKD, zábavu, výlety, hry 
a nové kamarády. 

Více na www.detskyraj.cz

P rvní týden v březnu navští-
vili prvňáčci základních škol 
městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz knihovnu, aby byli ofi-
ciálně pasováni na čtenáře. Děti byly 
přivítány princeznami Jitřenkou a Ve-
černicí v podání milých paní knihov-
nic. Žáky pozvaly na cestu vesmírem, 
procestovali společně s kometou Čest-

mírem celou sluneční soustavu. Spo-
lečně objevovali ztracená písmenka. 

A to vše absolvovaly i děti naší ZŠ Ná-
dražní, které byly slavnostně pasovány 
místostarostou Vítem Macháčkem na 
čtenáře knih a byly jim předány jejich 
čtenářské průkazy. Nakonec se všichni 
prvňáčci mohli začíst do knih a časopi-
sů a udělat si představu o tom, jak krás-
né a zajímavé knihy si mohou půjčit. 

Kolektiv ZŠ Nádražní

Žáci reprezentují 
Ostravu
Hned pět tříčlenných týmů ze Základní 
školy Matiční uspělo v okresních kolech 
soutěží Finanční gramotnost, Sapere – vě-
dět, jak žít a Tuta Via Vitae. Na jaře budou 
reprezentovat město Ostravu v krajských 
kolech. Všechny tři soutěže organizuje 
obecně prospěšná společnost Finanční 
gramotnost a jsou ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy zařazeny pro škol-
ní rok 2015/2016 do kategorie A. Aby žáci 
uspěli, musí v co nejkratší době správně 
zodpovědět deset až patnáct otázek, kte-
ré jim vygeneruje počítač. Soutěže jsou 
zaměřeny na oblast správného zacházení 
s osobními financemi, na zdravý životní 
styl a zdravou výživu. Zcela nová soutěž 
Tuta Via Vitae vede soutěžící k rozvoji zna-
lostí zejména z oblasti občanských kom-
petencí, mezi něž patří například témata 
týkající se systému zdravotnictví, zdravot-
ního pojištění, pojištění osob a majetku, 
první pomoci, práv a povinností občanů, 
chování při živelní pohromě a dalších.
 dagmar hrabovská

Angličtina 
v mateřince
Seznamování s angličtinou je bezesporu 
nevyhnutelnou součástí rozvoje každé-
ho člověka. Angličtina mu usnadní život 
v dnešním světě volného pohybu a ob-
chodu nejen po Evropě. MŠ Lechowiczova 
na tento trend zareagovala a od začátku 
školního roku 2015/2016 se děti ve dvou 
třídách hravou formou seznamují s an-
gličtinou pod vedením učitelky, která 
je držitelkou mezinárodního certifikátu 
CAE. Během celého dne se anglická slovní 
zásoba a jiná ustálená větná spojení začle-
ňují do běžných aktivit a provozu tříd. Vy-
užíváme metodu CLIL, na jejímž základě 
nahrazujeme klasickou bilingvní výchovu, 
tedy výchovu, kdy dítě namísto jedno-
ho mateřského jazyka získává dva jazy-
ky najednou. Děti do šesti let věku mají 
schopnosti osvojovat si jazyk přirozeným 
způsobem, bez uvědomování si gramatic-
kých struktur. Další výhodou předškolních 
dětí je, že, na rozdíl od těch větších, ne-
mívají zábrany a nestydí se v cizím jazyce 
komunikovat. Začleňování anglických pís-
niček, her a hravých didaktických aktivit 
se již stalo součástí každodenního života 
naší MŠ, a my můžeme pozorovat radost, 
nadšení a přirozenost, s jakou děti k jejich 
novým aktivitám přistupují. 
  Jindřiška Nejedlá

Návštěva 
středověku
V pátek 4. března se žáci 1. stupně Základ-
ní školy Ostrčilova ocitli na středověkém 
královském dvoře. Plnili zkoušky rytířské 
zdatnosti, tančili středověké tance, vyrábě-
li vlastní erby a vlajky. Seznámili se s prací 
středověkých písařů a umělců. Stavěli stře-
dověká města a zakusili život řemeslníků. 
Po splnění všech úkolů byly děti slavnostně 
pasovány vladařem třídy do stavu rytířské-
ho. Na apríla se už všichni těší na návštěvu 
budoucnosti!
 učitelé ZŠ Ostrčilova

Děti pomáhají 
dětem
V prvním pololetí tohoto školního roku žáci 
ZŠ Matiční opět zorganizovali sběr starého 
papíru. Tentokrát se nám povedlo nasbí-
rat papíru opravdu hodně (7 tun), proto 
jsme se rozhodli věnovat část výtěžku na 
dobročinné účely. Úkolu jsme se zhostili 
my, žáci V. B. Vyhledali jsme několik rodin 
s dětmi s postižením, které by příspěvek 
potřebovaly na zkvalitnění svého života. 
Hlasováním ve školním parlamentu byla 
z předložených návrhů vybrána rodina dětí 
Michalčákových, dětí se zdravotním handi-
capem.

V úterý 16. února jsme ve třídě zorga-
nizovali slavnostní předání „dárkového 
šeku“, který vytvořily děti z naší třídy. Po-
zvali jsme celou rodinu Michalčákových, 
která dorazila v kompletním složení, chy-
běla jen maminka, ta bohužel onemocněla. 
Místo ní přijela paní Sylva Šeděnková z or-
ganizace Dětský tábor A JE TO, jež pořádá 
dětské tábory, na které jezdí také děti Mi-
chalčákovy. Po příjezdu se všichni posadili 
s námi do kruhu. Přivítali jsme se a potom 
jsme už kladli naše všetečné otázky. 

Zpočátku odpovídal hlavně pan Michal-
čák. Vysvětlil nám, že pro osvojení dětí 
se se ženou rozhodli proto, že nechtěli žít 
sami a chtěli pomoct dětem, které nemo-
hou žít ve své biologické rodině. Výchova 
dětí s postižením není lehká, protože je 
třeba se věnovat každému individuálně 
a každé potřebuje pomoct s činnostmi, 
které zdravé dítě zvládá samo. Patnáctile-
tá Adélka je prakticky slepá, Pavlík je autis-
ta, stejně jako jeho mladší bratr František. 
Nejmladší desetiletý Tomáš je po dětské 
mozkové obrně. Potom se ke slovu dostaly 
i děti. Zajímalo nás, co je baví ve škole i ve 
volném čase. Peníze, které díky našemu 
sběru papíru rodina dostala, použije na 
zaplacení asistenta, který bude děti dopro-
vázet na letním táboře, tak aby se všech-
ny mohly tábora plnohodnotně zúčastnit, 
stejně jako zdravé děti. 

Zároveň jsme zorganizovali sběr plasto-
vých víček pro Adélku Barešovou, holčičku 
postiženou Rettovým syndromem (neuro-
genetickým postižením). Získané peníze 
rodina využije na zakoupení speciálního 
invalidního vozíku a na financování léčby 
v Lázních Klimkovice.

   Žáci V. B, ZŠ Matiční 

Od Škaredé středy do Velkého pátku si 
mohl každý, kdo navštívil Masaryko-
vo náměstí, užít tradiční Velikonoce 
s kraslicemi i karabáči, s jarními kvě-
tinami i rozmanitými krajovými dob-
rotami, s ukázkami různých řemesel, 
s lidovou muzikou a divadlem. Děku-
jeme nejen návštěvníkům, ale i všem, 
kteří se podíleli na organizaci.

2	 Život	v	centru	 Duben	2016

Jitřenka s Večernicí provázely prvňáčky celou sluneční soustavou.

Vyhraje jednou Dalibor Wimbledon?

čtení knih dětem přináší 
spoustu nových podnětů 
a zážitků.

2 tituly mistra České  
republiky v tenise i titul 
vicemistra Evropy

ZOOM – zachyceno  
objektivem

Statutární město Ostrava, městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 

vyhlašuje konkurzní řízení 

na vedoucí pracovní místo  
ředitele/ředitelky

Mateřské školy Ostrava, 
Blahoslavova 6,  

příspěvkové organizace

Předpokládaný termín nástupu: 
1. srpna 2016

Termín pro odevzdání přihlášek: 
18. dubna 2016

Bližší informace naleznete 
na webových stránkách městského 

obvodu www.moap.cz
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Rozmístění 
kontejnerů 
Seznam míst, kde budou velkoobjemové 
kontejnery přistaveny, je pouze orientační. 
Z důvodu momentálního stavu v daný den 
(parkující vozidla, stavební práce aj.) mo-
hou být kontejnery přistaveny v nejbližším 
možném okolí uvedené adresy. Velkoobje-
mové kontejnery jsou rozváženy v době od 
7 do 14 hodin a odváženy následující den 
rovněž v těchto hodinách. 
4. 4.   
Denisova 3, Dvořákova 20, Husova 9, Ja-
náčkova 16–18, Jurečkova 14, Mlýnská 7–9, 
Hrabákova 5, Českobratrská 12–14, Proke-
šovo nám. 2, Veleslavínova 6, Chelčického 
3–4, Matiční 12. 
5. 4.   
Hornopolní 35, Hornopolní 43, Hornopolní 
51, Hornopolní 53, Varenská 36, Sládkova 
4–6, Sládkova 16, Sládkova 26, Varenská 6, 
Varenská 16, Varenská 26–28, Garážní 18. 
6. 4.   
Ahepjukova 2, Ahepjukova 3, Ahepjukova 
4, Ahepjukova 6, Ahepjukova 19, Ahepju-
kova 29, Gen. Janouška 1, Gen. Janouška 
3, Gen. Janouška 10, Lechowiczova 2, Le-
chowiczova 13, Lechowiczova 19. 
7. 4.    
Gen. Píky 1A, Gen. Píky 1B, Gen. Píky 3, Gen. 
Píky 16, Gen. Píky 17, Gen. Píky 26, J. Brab-
ce 1, J. Brabce 11, J. Brabce 15, J. Brabce 
25–27, J. Brabce 43–45, Oskara Motyky 2–4. 
11. 4.   
Bozděchova 14, Českobratrská 61–63, Hor-
nopolní 20, Janovského 4, Senovážná 1–7, 
Senovážná 14, Válcovní 44, Výstavní 23, 
Zelená 39, Zelená 47, Zelená 55, Zelená 61. 
12. 4. 
Dr. Malého 25, Havířská 6, Havířská 16, 
Hornická 47, Hornická 52, Hornická 65, 
Hornická 78, Hornických učňů 11, Na Široké 
25–27, Nedbalova 28, Nedbalova 38, Šala-
mounská 4. 
13. 4. 
Gajdošova 8, Gajdošova 11, Gajdošova 34B, 
Gajdošova 29–31, Gajdošova 39, Gajdošova 
47, Gajdošova 48, Gajdošova 6, Sportovní 
16, Sportovní 26, Uhelná 22, Výstavní 45. 
14. 4. 
28. října 153, Dr. Malého 45, Dr. Malého 59, 
Foersterova 20, Foersterova 27–29, Na Ši-
roké 8, Na Široké 16, Nedbalova 10, Nedba-
lova 20, Zelená 26, Zelená 31, Zelená 32. 
15. 4. 
Petra Křičky 11, Petra Křičky 12, Vítkovic-
ká 6, Vítkovická 14–16, Petra Křičky 19–21, 
Petra Křičky 26, Petra Křičky 23, Petra 
Křičky 1, Chocholouškova 14–15, Na Jízdár-
ně 19, Na Jízdárně 24, Preslova 3.
Další velkoobjemové kontejnery budou 
rozmístěny v červnu 2016.

Aktuální uzavírka
Od 4. do 24. dubna bude uzavřena ulice Na 
Bělidle, a to od domu č. 1818 po křižovatku 
s ulicí Sadovou. Důvodem je rekonstrukce 
kanalizace. 

Starostka Petra Bernfeldová (vpravo) při slavnostním přípitku s jubilanty.

Kam v centru 

Chcete mít aktuální přehled o kulturním, 
sportovním a společenském dění v centru 
Ostravy? Navštivte nový webový portál 
s kalendářem akcí konaných v Moravské 
Ostravě a Přívozu www.kamvcentru.cz! 

Nebuďme lhostejní 
Každý z nás se může dostat do situace, 
kdy už vlastní síly nestačí a kdy budeme 
potřebovat, aby nám někdo pomohl dojít 
nakoupit, zaběhnout do lékárny pro léky, 
doprovodit k lékaři nebo třeba uklidit. 
Pro takové situace je tu pečovatelská 
služba, kterou poskytuje městský obvod. 
Sociální pracovnice, které tuto službu or-
ganizují, se však nespoléhají pouze na to, 
že se člověk, který pomoc potřebuje, sám 
ozve, ale snaží se je také aktivně vyhle-
dávat. 

Proto se obracíme také na vás, naše 
spoluobčany, kteří nejlépe znáte své spo-
lubydlící, sousedy, známé, případně čle-
ny rodiny. Je-li mezi nimi někdo, o kom se 
domníváte, že by naši službu přivítal, ale 
sám se ostýchá o ni požádat, nebo o tako-
vé službě ani neví, neváhejte a kontaktuj-
te nás. Zavolejte nebo za námi přijďte, my 
už tuto osobu navštívíme a naši službu 
mu nabídneme. Děkujeme, že vám není 
situace lidí ve vašem okolí lhostejná.

Kontakty: tel. č. 599 442 643, 
599 442 644, e-mail: kunzova@moap.
ostrava.cz; kielarova@moap.ostrava.cz.

Změna zákona 
Novelou legislativy byl změněn proces 
vyřizování žádostí o místní a přechod-
nou úpravu provozu na pozemních ko-
munikacích, kdy dochází k výraznému 
prodloužení lhůt z důvodu změny proce-
su daných řízení. Tato změna se dotkne 
i našich občanů v případech, kdy si budou 
žádat například o vyhrazené parkování 
nebo dejme tomu budou umisťovat kon-
tejner na odpad při rekonstrukci bytu do 
prostoru parkovacích stání a podobně. 
Stejně tak se negativně dotkne investič-
ních akcí a zhotovitelů při žádosti o uza-
vírku pozemní komunikace nebo omezení 
provozu na pozemní komunikaci. Délka 
vyřízení žádosti o místní úpravu provozu 
na pozemních komunikacích (trvalé do-
pravní značení) je 90 dní ode dne doru-
čení žádosti. Délka vyřízení žádosti o pře-
chodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích je 30 dní ode dne doručení 
žádosti, ale nesmí se jednat o případ, 
kdy je nutné omezit stávající stání nebo 
zastavení vozidel, kdy lhůta pro vyřízení 
této přechodné úpravy dopravního zna-
čení je 60 dní ode dne doručení žádosti.

J ubilanti Moravské Ostravy a Pří-
vozu ve věku od 80 do 89 let se se 
svými vrstevníky scházejí na na-

rozeninové oslavě v ostravském klubu 
Parník.  Akci,  jež  má  u  seniorů  velmi 
pozitivní ohlas, pořádá městský obvod 
Moravská  Ostrava  a  Přívoz  šestkrát 
ročně. Letošní první oslavy připadly na 

12. března a týkaly se zhruba dvou sto-
vek lidí narozených v lednu a v únoru. 
I proto byla oslava rozdělena do dvou 
částí – první začínala ve 12.30, druhá 
ve 14.30 hodin. „Chceme našim seni-
orům,  kteří  slaví  tak  nádherné  naro-
zeniny, tyto dny co nejvíce zpříjemnit. 
A tak organizujeme společnou oslavu, 

v jejímž průběhu dostane každý osla-
venec  dárek. Vážím  si  občanů  tohoto 
úctyhodného věku a s radostí se těch-
to  akcí  účastním.  Těší  mě  pohled  na 
jejich spokojené tváře,“ říká starostka 
obvodu  Petra  Bernfeldová.  Na  senio-
ry čeká v klubu Parník také pohoštění 
a samozřejmě kulturní program.

PřeDstavujeme okrskáře

NAROZENINOvá sEtKáNí

16 osobám bez domova 
byla nabídnuta  
pomoc

Bezpečnost

Jaroslav  
Duda
okrsek A 10

Patrik  
Kajzar
okrsek A 11

Transparentnost se vyplácí. I pod tímto 
heslem by mohl městský obvod Morav-
ská Ostrava a Přívoz zhodnotit loňskou 
investiční  aktivitu,  neboť  otevřená  ří-
zení  na  stavební  zakázky  od  100  tisíc 
korun přinášejí své ovoce a významně 
napomáhají městskému obvodu efek-
tivně  a  úsporně  vynakládat  veřejné 
prostředky. „Jen v loňském roce činily 
předpokládané  náklady  na  realizova-
né  akce  více  než  161  milionu  korun. 
Ty se podařilo ve výběrových řízeních 
snížit o více než 48,3 milionu korun,“ 
říká  místostarosta  Dalibor  Mouka 

a  pokračuje:  ,,Za  zmínku  stojí  určitě 
skoro 10milionové úspory v rámci vý-
běrových  řízení  na  zhotovitele  stavby 
u  akcí  rekonstrukce  ulice  28.  října  od 
Masarykova  po  Smetanovo  náměstí, 
zateplení a výměna oken ZŠ Nádražní 
117,  rekonstrukce  střech  či  rekordní 
47%  úspora  nákladů  při  rekonstrukci 
chodníků  a  trolejbusových  zastávek 
ulice Hornopolní – I. etapa a zateplení 
ZŠ Gen. Píky 13A. Všechny tyto úspory 
jsou navíc znásobeny úspěšným získá-
váním finančních prostředků z dotací, 
díky nimž může městský obvod dale-

ko  lépe  reflektovat  potřebnost  obno-
vy  chodníků,  komunikací,  svěřených 

škol a školek, ale i vlastního bytového 
fondu. Jen v loňském roce jsme získa-
li  na  spolufinancování  vlastních  akcí 
více než 68 milionů korun a věříme, že 
i v letošním roce budeme v podaných 
žádostech úspěšní.“

Přestože už za sebou máme první jar-
ní den, vrátíme se tímto článkem ale-
spoň krátce do nedávné zimy, která je 
vždy pro osoby, o nichž nyní píšeme, 
nejtěžším  obdobím.  Ano,  jedná  se 
o osoby bez přístřeší, tedy tzv. bezdo-
movce. Také jim, stejně jako ostatním 
lidem v tíživé sociální situaci, nabízejí 
naše  sociální  pracovnice  radu  a  po-
moc,  a  zvláště  v  zimním  období  je 
samy aktivně vyhledávají.

Také letos ve spolupráci s městskou 
policií  navštívily  pracovnice  odboru 
sociálních  věcí  opakovaně  celkem  10 
lokalit  v  našem  obvodu,  kde  se  bez-
domovci  nejčastěji  zdržují.  Zastihly 
16  osob,  kterým  nabídly  pomoc  při 
zajištění  ubytování  v  některém  ze 
zařízení  neziskových  organizací,  při 
vyřizování osobních dokladů či sociál-
ních dávek, avšak bez úspěchu. Větši-
na  bezdomovců  (s  výjimkou  jedno-

ho, který spolupracuje s naší  sociální 
pracovnicí)  pomoc  odmítla  s  tím,  že 
jim  současná  situace  vyhovuje,  nebo 
dokonce  úplně  odmítli  komuniko-
vat  a  sociální  pracovnice  se  setkaly 
také  s  agresivním  chováním  jednoho 
z oslovených bezdomovců.

Zvlášť  smutný  je  příběh  28letého 
muže, který se zdržoval v sadu Dr. Mi-
lady  Horákové,  a  který  vzhledem 

k  jeho  velmi  špatnému  zdravotnímu 
stavu musel být hospitalizován. 

Sociální pracovnice úřadu, nemoc-
nice a pracovníci Armády spásy Ostra-
va se dohodli na spolupráci při zajiš-
tění sociální péče po jeho propuštění 
z léčení. Pro tohoto muže je zajištěno 

bydlení  v  azylovém  zařízení  Armády 
spásy  Ostrava  a  byla  mu  nabídnuta 
také  pomoc  při  zajištění  sociálních 
dávek, zdravotní péče a vyřízení osob-
ních  dokladů.  Sociální  pracovnice 
zároveň  kontaktovaly  rodinu  klienta, 
informovaly ji o jeho současném stavu 
a požádaly o spolupráci. 

Na  závěr  malé  upozornění  pro  ty, 
kteří  snad mají pocit, že se o  lidi bez 
domova  staráme  málo,  nebo  že  se 
jim  nesnažíme  dostatečně  pomoci. 
Sociální práce s těmito klienty je zalo-
žena  na  dobrovolnosti,  nikoho  nelze 
nutit, aby naši pomoc přijal, a sociální 
pracovníci  musejí  za  všech  okolností 
respektovat vůli klienta. Výjimkou jsou 
situace,  kdy  takový  člověk  závažným 
způsobem  ohrožuje  sebe  nebo  okolí, 
tehdy ovšem nastupuje práce policie. 

Dagmar Bradová
vedoucí odboru sociálních věcí

efektivně vynaložené finanční ProstřeDky

BezDomovci většinou Pomoc oDmítají

výběrová řízení ušetřila 
48,3 milionu korun.

Okrsek  je  ohraničen  ulicemi  Ná-
dražní,  Českobratrskou,  28.  října 
a Poděbradovou. V lokalitě Stodolní 
ulice  dochází  k  narušování  občan-
ského  soužití  a  veřejného  pořádku, 
zejména  k  rušení  nočního  klidu, 
záborům  veřejného  prostranství 
a  znečišťování  veřejného  prostran-
ství.  Problémem  je  také  opakova-
né  neoprávněné  stání  motorových 

vozidel  na  chodníku  a  v  zákazu 
stání. Zastávky MHD bývají  terčem 
vandalismu.  Na  ulici  Jurečkově  se 
v  parčíku  za  bankou  ve  večerních 
hodinách  zdržují  mladí  lidé,  kte-
ří  konzumují  alkoholické  nápoje 
v místě, kde je to obecně závaznou 
vyhláškou města Ostravy zakázáno. 

 
Ulice v okrsku
28.  října – od křižovatky s ulicí Ná-
dražní  po  ulici  Poděbradovu;  Čes-
kobratrská  –  od  křižovatky  s  ulicí 
Nádražní  po  ulici  Poděbradovu; 
Denisova,  Hollarova,  Janáčkova  – 
od  křižovatky  s  ulicí  Nádražní  po 
ulici  Poděbradovu;  Jurečkova,  Mu-
sorgského,  Nádražní  –  od  křižovat-

ky  s  ulicí  Českobratrskou  po  ulici 
28.  října;  Poděbradova  –  od  ulice 
28. října po křižovatku s ulicí Česko-
bratrskou;  Stodolní  –  od  křižovatky 
s ulicí Nádražní po ulici Poděbrado-
vu;  Střední,  Škroupova,  Šubertova, 
Švabinského  –  od  křižovatky  s  ulicí 
Jurečkovou  po  ulici  Poděbradovu; 
Umělecká. 

Hranice  okrsku  je  tvořena  ulice-

mi  Českobratrskou,  Porážkovou, 
28. října a Poděbradovou. 

Jedná se o oblast v těsné blízkosti 
vlakové  zastávky  Ostrava  Centrum 
–  Stodolní,  historického  centra 
a  nově  vybudované  nákupní  zóny 
Nová  Karolina.  Převažující  cihlová 
zástavba  je  využívána  zejména  ke 
komerčním  účelům.  V  okolí  barů 
a  restaurací  dochází  k  narušování 
veřejného  pořádku,  občanského 
soužití a zejména k rušení nočního 
klidu či znečišťování veřejného pro-
stranství.  Zastávka  MHD,  podchod 
i  budovy  bývají  objektem  vandalů 
a sprejerů. Problémem jsou i opako-
vané případy stání vozidel na trávě 
a na chodnících. 

Ulice v okrsku
28. října – od křižovatky s ulicí Po-
děbradovou  po  ulici  Porážkovou; 
Brandlova; Českobratrská – od kři-
žovatky  s  ulicí  Poděbradovou  po 
ulicí  Porážkovou;  Janáčkova  –  od 
křižovatky  s  ulicí  Poděbradovou 
po ulici Porážkovou; Kolejní, Mas-
ná,  Pobialova,  Poděbradova  –  od 
křižovatky  s  ulicí  28.  října  po  ulici 
Českobratrskou;  Porážková  –  od 
ulice 28. října po křižovatku s ulicí 
Českobratrskou; Stodolní – od kři-
žovatky  s  ulicí  Poděbradovou  po 
ulici Porážkovou; Švabinského – od 
křižovatky s ulicí Poděbradovou po 
ulici Porážkovou. 

(red)



AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH 
NEBYTOVÝCH PROSTOR 
Arbesova 1059/9 garáž 17 m² 

Bistro u hlavního nádraží 16 m² 

28. října 1516/106 267,69 m² 

Českobratrská 1805/32 44,15 m² 

Českobratrská 1888/14 280,9 m²

Jílová 1912/16 pronájem domu 

Macharova 965/7 46,85 m² 

Na Jízdárně 2895/18 14,84 a 33 m²

Partyzánské nám. 1738/2,3 219,81 m²

Pobialova 1432/23 60,9 m²

Poštovní 1118/10 123,19 m²

Přívozská 899/22 95,98 a 111,41 m²

Puchmajerova 1799/9 94,96 m² 

S. K. Neumanna 1691/4 225,84 m²

Tyršova 1761/14 178,15 m²

nepřehlédněte

Informujeme 
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PoP AcAdemy Přináší rAdost seniorům

Vernisáž nové expozice Historie tratí na Novojičínsku se uskutečnila v polovině března v Železničním muzeu na nádraží Ostrava-střed.

dar jako 
poděkování
Že se v sociální oblasti se slovy díků příliš 
často nesetkáváme, je známou skutečnos-
tí. Ale sociální pracovníci ani pečovatelky 
si nestěžují, dělají svou práci rádi a těší je, 
když mohou lidem v tíživé sociální situaci 
pomoci. O to větší radost vzbudí každý pro-
jev spokojenosti, zvláště když je vyjádřen 
písemně a adresně. Že i takové k nám ob-
čas dorazí, o tom svědčí náš sborník, který 
jsme nazvali Spokojení občané nám děkují, 
a ve kterém jsou svázány všechny došlé dě-
kovné dopisy a vzkazy našich spokojených 
klientů. Namátkou pár řádků z těch, které 
jsme obdrželi v loňském roce:

„…chtěla bych vyjádřit obdiv nad chová-
ním pracovnic odlehčovací služby. Jsou vel-
mi milé a ochotné, opravdu smekám a za-
slouží si moje i maminčino poděkování.“

„…chtěla bych poděkovat v tomto vá-
nočním čase za lidský a materiální přístup 
(oblečení a jídlo) a pomoc při složité situaci 
ženy bez domova.“

„…chtěl bych vám poděkovat za přijetí 
a péči o moji maminku. Zdržela se u vás 
sice chvíli, ale byli jsme se službami velmi 
spokojeni.“

„Děkuji všem pečovatelkám odlehčovací 
služby za vzornou péči, která byla poskyt-
nuta v době pobytu mého manžela…“

Pár řádků, které potěší a dodají sílu 
a chuť do další nelehké práce s lidmi, kteří 
se potýkají jak se zdravotními, tak se soci-
álními problémy různého druhu. Vážíme si 
toho stejně jako daru, který nám v těchto 
dnech dokonce věnoval spokojený klient 
v podobě nového televizoru jako projev 
díků za péči o jeho tchyni při jejím pobytu 
v odlehčovací službě, zatímco pro ni rodina 
upravovala byt na bezbariérový. Televizor 
bude umístěn v jednom z pokojů odlehčova-
cí služby a věříme, že bude pro naše klienty 
vítaným zpestřením. dagmar Bradová

vedoucí odboru sociálních věcí

mobilní hospic
Mobilní hospic sv. Kryšto-
fa zajišťuje zdravotní péči 
o lidi nevyléčitelně nemoc-
né v závěru života. Cílem 
služby je zajistit důstojné prožívání života, 
aby mohl nemocný člověk i v jeho posled-
ním období zůstat doma, v kruhu svých 
blízkých, aby netrpěl bolestí a nezůstal 
osamocen. Péče je poskytována nepřetržitě 
24 hodin denně a je plně hrazena ze zdravot-
ního pojištění. Kontakt: Tel.: 599 508 504, 
733 676 601, e-mail: cho.krystof@charita.cz.

jak pečovat 
o nemocného
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní 
hospicové poradny a Mobilního hospice 
sv. Kryštofa nabízí možnost bezplatné 
účasti na semináři Jak pečovat o nemoc-
ného člověka v domácím prostředí. Kurz 
probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší 
termín je 19. dubna od 14 hod. v budově 
Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, 
Ostrava-Výškovice. Tel. 599 508 533, mobil: 
731 534 002 nebo e-mail: cho.hospicova.
poradna@charita.cz. 

BlAhopřejeme juBIlAntŮm nAŠeho oBVodu

V městském obvodu moravská ostrava a přívoz 
se v dubnu dožívá 90 a více let:
Markéta Čupová, Anna Gunčagová, Jiřina Hajdučková, Drahomíra Háková, 
Gejza Hronec, Hilda Chrastinská, Jindřiška Janoušková, Helena Kaděrová, 
Jaroslava Kolodějová, Vojtěška Končitíková, Jan Kostruch, Emilie Kramolišová, 
Hilda Lubovská, Vilma Nováčková, Karel Plunder, Marie Poledníková, Jaroslav 
Rozsypal, Věra Schenková, Alžběta Staňková, Drahomíra Stržanovská, Jarmila 
Šnajberková, Štěpánka Šrubařová, Květoslava Treterová, Libuše Valíčková

Ačkoliv se Pop Academy specializuje 
především  na  volný  čas  dětí  a  mlá-
deže  a  své  koncerty  a  muzikály  cílí 
hlavně  na  mladší  ročníky,  letos  se 
vedení  spolu  se  staršími  studenty 
rozhodlo  pustit  do  něčeho  nového. 
„V  naší  škole  studují  nejen  děti,  ale 
také dospělí pracující lidé, pro které 
je  hudba  jejich  celoživotní  láskou 
a  koníčkem.  Po  dohodě  s  nimi  nás 

napadla  jedinečná  příležitost,  jak 
dát  alespoň  malý  dárek  seniorům 
v domovech a současně poskytnout 
našim  studentům  více  příležitostí 
k  vystoupení,“  říká  Petra  Kubecová, 
ředitelka  Pop  Academy.  „Rozhodli 
jsme se, že budeme objíždět domovy 
pro seniory se 60minutovým progra-
mem,  který  je  tematicky  zaměřený 
a  obsahuje  české  nestárnoucí  hity. 

Celý koncert  je pro domovy zdarma 
a  odpadá  jim  i  starost  s  technikou, 
kterou  si  vozíme  s  sebou.  Máme  za 
sebou první koncert a velmi nás těší 
obrovský  ohlas,  který  jsme  ani  ne-
čekali.  Klienti  i  vedení  domova  byli 
nadšeni. My a naši studenti si z kon-
certu odnášíme dobrý pocit, že mů-
žeme  rozdávat  radost  prostřednic-
tvím  hudby.  A  o  tom  by  naše  práce 
měla být především.“ 

Více na www.popacademy.cz

KuZmA 
Ostravští policisté zahájí osmý ročník oblí-
beného speciálního kurzu pro děti, mládež 
a jejich čtyřnohé kamarády – kurz zodpo-
vědného majitele městského psa neboli 
KUZMA.

Jarní kurz se bude konat v termínu od 
20. dubna do 29. června a podzimní od 
14. září do 16. listopadu. Kurz, jehož cílem 
je naučit mladé psovody, jak správně vy-
cvičit svého psa, vedou zkušení policejní 
psovodi. Kurz, který je zdarma, je určen pro 
mladé psovody ve věku od 12 do 18 let a ko-
nat se bude vždy ve středu od 15.30 hodin 
v policejním areálu v Ostravě-Hulvákách. 
Přihláška do kurzu je k dispozici na webo-
vých stránkách www.policie.cz/t sekce akce 
a projekty. Řádně vyplněnou přihlášku za-
šlete do 8. dubna na Krajské ředitelství 
policie Moravskoslezského kraje, skupina 
tisku a prevence, ul. 30. dubna 24, 702 00. 

 Kateřina špoková, komisařka

Zdravá výživa 
v rodině
Ve středu 13. dubna se od 9.30 do 11 hodin 
v poradně Cesta těhotenstvím (Českobratr-
ská 13, u Husova sadu) uskuteční bezplatný 
program pro rodiče Zdravá výživa v rodině. 
Poradkyně pro výživu Iveta Kochová vás 
seznámí se zdravou životosprávou v těho-
tenství, výživou dětí raného věku a s dal-
šími tématy. V případě zájmu se přihlaste 
předem (e-mail: poradna@dlanzivotu.cz, 
mobil: 605 329 232). 
 Více na www.dlanzivotu.cz

počítačový kurz  
pro seniory
Spolek Druhé svítání zve občany starší še-
desáti let na kurz základů práce s počítači 
s názvem Senioři objevují taje počítačů. Zá-
jemci, kteří se chtějí naučit pracovat s počí-
tačem, využívat služeb internetu a elektro-
nické pošty a překonat tak strach z nových 
technologií, jsou vítáni. Kurz bude zahájen 
v průběhu dubna podle počtu uchazečů. 
Zájemci nás mohou kontaktovat prostřed-
nictvím tel. č.: 608 680 276, nebo e-mai-
lem: info@druhesvitani.cz.
  Více na www.druhesvitani.cz 

A ž  do  poloviny  listopadu  si 
návštěvníci  Železničního 
muzea  moravskoslezské-

ho,  sídlícího  ve  výpravní  budově 
železniční  stanice  Ostrava  střed, 
mohou  prohlédnout  novou  expo-
zici  Historie  tratí  Novojičínska.  Na 
jedenácti  panelech,  které  připra-
vil  Pavel  Sládek,  bývalý  mechanik 
lokomotivního  depa  v  Ostravě,  je 
velmi přehledně zachycena historie 
vzniku  prvních  železniční  tratí  na 
Novojičínsku.  Těm  předcházely  pr-
vopočátky parostrojní železnice,  jež 

vznikla po udělení privilegia ke stav-
bě dráhy. Plány, které podepsal císař 
Ferdinand I. 4. března 1836, předlo-
žil nejvyšší kancléř hrabě Mitrovský. 

Výstava  v  prvním  patře  budovy  na-
bízí  i vzácné artefakty,  jako je první 
grafikon  jízdního  řádu  z  roku  1881 
a  také  koncesní  listina  císaře  Fran-

tiška  Josefa  I.  pro  město  Nový  Jičín 
na  stavbu  dráhy  Nový  Jičín  –  Such-
dol z roku 1880.

A  pokud  vás  železniční  historie 
nadchne,  neváhejte  a  projděte  si 
i  stálou  výstavu  železničního  mu-
zea. K vidění jsou historické unifor-
my železničářů a předměty, předpi-
sy  i  původní  plány  stanic  a  kolejišť 
z  19.  století. Ve  spodní  části  muzea 
se nachází expozice zabezpečovací-
ho zařízení, trenažér se stanovištěm 
strojvedoucího  a  železniční  modely 
funkčního kolejiště.

nová expozice železničního 
muzea láká návštěvníky…

pronIKněte do tAjŮ želeZnIC

VOLNÉ BYTY k prONájmu

fOrmOu VýBěrOVÉhO řízeNí

VOLNÉ NeBYTOVÉ
prOSTOrY k prONájmu

Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
VOLNÝCH BYTŮ

Aktuální nabídka na www.nemovitostimoap.cz

poděbradova 3057/63  
1+1, 55 m2

10. nadzemní podlaží,  
dva balkony,  
nová kuchyňská linka 

Dostojevského 1079/3 1+1
K. Světlé 210/13 1+1
Maroldova 2992/3 0+1
Na Náhonu  2+1
Nádražní 996/195 3+1
Na Náhonu 335/14 2+1
Orebitská  1+1, 2+1, 3+1
Poděbradova 3057/63 1+1
Jílová, Spodní 1+1, 2+1, 3+1
Střelniční 10/1 3+1
Tolstého 1809/12 1+1, 3+1
U Tiskárny 587/6 2+1
Varenská 2931/28 2+1

Bližší informace: marek plinta
T 599 442 891, m 702 018 264
e makler@moap.ostrava.cz
W www.nemovitostimoap.cz

poštovní 1118/10 
123 m2, ordinace

centrum města,  
aktuálně zubní  
ordinace 
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